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 بعنوان: بحث

 !! َنْدُب العيد

 

َ  ينُدُب  يَد ؟! (1)ِلم نِّ ـ يف كل زَمن ـ العم  كباُر السِّ

 (2) يد ؟!عن كثري من الناس يف العم  ِلَ يغيب الرسورُ 

 

 

                                                      

والندبـة تـ     د حماسنه،بكى عليه وعدَّ  :، أي ب امليت يندبه ندبا  ندَ  النُّْدَبة والنَّْدبة:     (1)

    ،واهنـا  ،أن تدعو النادبة امليـت بسسـن الثنـا  يف او ـا: واه نـا  ،بذكر حماسن املوتى

 .  وهو من الندب اجلراح، ألنه احرتاق ولذع من احلزن

ــوار» ،(222/ 1) للجــوهري« الصــساح »ينظــر:   ــا                «مشــارق األن   للقــاع عي

 .(252/ 4« )تاج العروس » ،(7/ 2)

   اخلاص:  هـ( يف من دى أرسيت1422 ها ) سنة أصل هذ  الفائدة مشاركة ك ب     (2)

دَ  «من دى أرسة املدهيش»              منـه:              واس طردت هيه من باب إىل باب، ورأيُت اآلن أْن ُأهـرم

 يف مقال عام للنرش، مع إضاهات وترتيب.« َنْدَب العيد» 
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 احلمد هلل، والص ة والس م عىل رسول اهلل وآله وصسبه، 

 أما بعد

بعـد عبـادة:  هإن للمسلمني عيدين اثنني سنويني ال ثالث  ام، يأتيـان

 ،هلل وذكــرم  ،وذبــ    ،جليلــة مــن صــداة   الصــوم، واحلــف، وهــيهام عبــادات  

 واربات...

 هَرح مشـرو  بام أذن به الشـارع احلكـيف، هـنسن عبيـد هلل يف اموهيه 

 أرضه، نعمل بام رشع ال بام نرشع ألنفسنا وهنوى..

:والفرح نوعان: حممود، ومذموم
 (1)

 

ام عبـادة، وإعانـة عليهـا، وحصـول : تـهرح باملرشوع من املحمود:

ْهق هرحا   ، وغري ذلك...وصسة ،مال وبننيعلف، و  .اهلل رشعوم

 

                                                      

ــ 2393و  2895/ 4)  ــ  . دار الصـميعـ ـالبن القيف  «دار السعادةمف اح  »انظر:     ( 1)

2137.) 

ق. والوصـ             وهيه تفصيل عن : الفرح، والرسور، وأنه الهـرق بيـنهام ف هـا  ملـن هـرَّ

 بالفرح أكمل من معنى الرسور، هقد ورد وص  اهلل بالفرح.
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ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ژ  ٹ ٹ

ڑ    ڑ  ک  ک   ک  ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   

 هذكر الفرح بعد القرآن.  59 - 57يونس:  ژڳ  ڳ   ڱ    

 إلس م، ورمح ه: القرآن.لذا اال املفرسون: هضل اهلل هو: ا

 واد ُعدَّ من مقامات اإليامن: الفرح باهلل، والرسور به.

) واهلل حيــب مــن عبــد  أن يفــرح بــالعلف والقــرآن  قاااا ابااق ال اا  :

واإلس م، وُيرسُّ به، بل حيب من عبد  أن يفرح باحلسنة إذا عملها، وُيَســرُّ 

َقه  ا، وأعا ها له (.هبا ، وهو هرح  بفضل اهلل حيث وهَّ نه عليها، ويرسَّ
 (1)

 

م، والباطل، واجلهل، واإلعراض عق اهلل ِمق املذموم:و  الفرح باملحرَّ

ہ   ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ    ےے  ۓ  ۓ    ژ ٹ ٹ

ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   

 7٧القص :  ژې  ې       
جئ   ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی ژ  ٹ ٹو

 44األنعام:  ژحئ   مئ  ىئ     يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت     
                                                      

 (. 2895/ 4) دار الصميعـ ـ  ـ  .البن القيف  «مف اح دار السعادة »انظر:     ( 1)



 
 
 
 
 

  

 

    !!َنْدب العيد   4

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ژ  ٹ ٹو 

 92 غاهر: ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ          ۈ  ۈ  
 

بعض الناس إذا سمع اإلذن بالفرح واالح فال ظنَّ أنه ُأطلق له ما إنَّ 

ما   كان حمذورا   ألوالد  مـا  ابل الفرح، هـرت  نفسـه ومـا ،ـوى، وتـر  حمرَّ

 يريدون، واح فَّ بالعيد = الفرح.

 واألصل في الفرح وإظهاره في العيد
            االـت:  دفـل عـ َّ  عـن عائشـة « الصسيسني» ما ورد يف 

أبو بكر وعندي جاري ان من جواري األنصار ُتغنِّيان بام تقاَوَلت به األنصار 

 ي نيغنِّ يوم ُبعاث، االت: وليس ا بمُ 
(1)

ال أبو بكر: أبمزمور الشـيطان يف ؛ هق 

                                                      

ـ املقصود     ( 1)  الـد  : احلدا  وتزيني الصوت ورهعه، دون هسش وآالت حمرمة، وُرفِّ

     «أعـ م احلـديث »يف هــ( 299) ت  اـال اخلطَّـاي .العيد والزواج والفرح :للنسا  يف

ية ال ـ اتذت الغنـا   يف هذ  الرواية أهنام ِل تكونا مغني ني، واملغننيِّ اد بُ : )  (584/ 1)

، هأما الـرتنف  صناعة وعادة، وذلك ما ال يليق أن يكون بسرضة الرسول 

بالبيت والبي ني، وتطريب الصوت بذلك مما ليس هيه هسش أو ذكر حمظور، هلـيس ممـا 

يف الشهادة، وكان عمر بن اخلطاب ال ينكر من الغنـا  النَّْصـَب  يسقط املرو ة، أو يقدح

 .ا من القول، واد رف  يف ذلك غرُي واحد من السل  واحلدا  ونسومه

= 
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________________________________ 

= 

وحكف اليسري من الغنا  ف ُ  حكف الكثري منه كقول الشعر يسري  مباح وكثري  ح ـى 

 .(مكرو  يسمى به شاعرا  

واملراد بالغنا  هنا ليس الغنا  املسرم املعرو  يف زماننا بأدوات الطرب واملوسيقى ههـو 

 املراد ما ُيعر  بالنشيد واحلدا ، ههذا ممـا يطلـق عليـه الغنـا حمرم بإمجاع املسلمني، بل 

.  لغة 

عـنهام مـن  ْت َفـهنَ « ليسـ ا بمغني ـني »: ) (442/ 2 « )ه   الباري »يف  اال ابن حجر

ف وعـىل الـرتنُّ  ،رهـع الصـوت: ألن الغنا  يطلق عـىل  ؛طريق املعنى ما أثب ه  ام باللفظ

ى سـمَّ وال يُ  ،وعىل احلدا  ـ ،  النون وسكون املهملة بف   ـ بَص الذي تسميه العرب النَّ

ب مطـيط وتكسـري و،يـيف وتشـويق بـام هيـه  دُ ُشـن ينْى بذلك مَ سمَّ وإنام يُ  ،ا  يَ غنِّه مُ هاعلُ 

 .تعريض بالفواحش أو ترصي 

ليس ا ممن يعر  الغنا  كـام يعرهـه املغنيـات  :أي« ليس ا بمغني ني »او ا  :اال القرطبـ 

  وهو الذي حيـرِّ  ،وهذا منها حترز عن الغنا  املع اد عند املش هرين به ،ذلكاملعروهات ب

 .«ه   الباري »...(. ان هى املراد من الساكن ويبعث الكامن

والد  إنام هو للنسا  واجلواري، يف أواات معلومة، دون الرجال، وهـو مسـ ثنى مـن 

 حتريف املعاز :

ويف احلـديث مـا يـدل : )  (422/ 9 ) «ه   البـاري »هـ( يف 7٧5) ت  اال ابن رجب

ـّ  ل بأهنا أيام عيد، هدل عىل أن علَّ  عىل حتريمه يف غري أيام العيد؛ ألن النَّب

 املق يض للمنع اائف، لكن عارضه معار  وهو الفرح والرسور العار  بأيام العيد.

= 
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؟! وذلــك يف يـوم عيــد ، هقـال رســول اهلل بيـت رسـول اهلل 

 : «يا أبا بكر إنَّ لكل قوٍم ع دًا ، وهذا ع دنا.»   

 «.جاري ان تلعبان بُد »  : فظ ملسلفويف ل
(1)

                 

 أيضـا  : دفـل رسـول اهلل « الصسيسني» ويف رواية يف 

ل وجهـه، وعندى جاري ا ن تغنيان بغنا  ُبعاث، هاضطجع عىل الفراش وحوَّ

ــول اهلل  ــد رس ــيطان عن ــار الش ــال: مزم ــان هر ، وا ــر ه ــو بك ــدفل أب ه

 ؟ هأابل عليه رسول اهلل  :هلـام  «.دعهاا» هقال

غَفل غمز،ام هخرج ا ــ وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق واحلراب ــ 

________________________________ 

= 

ـ ـضـأبا بكر عىل تسمية الد  مزمور الشيطان، وهـذا يـدل عـىل وجـود املق  واد أارَّ 

 .(لل سريف لوال وجود املانع

 (.982حديث راف )« صسي  مسلف» ، (852احلديث راف ) « صسي  البخاري»     ( 1)

وهيـه : )  (239/ 2« )إكـامل املعلـف »يف  :هــ( 544) ت اال القاع عيـا           

  النكاح واألعياد وأهراح املسلمني ما ِل يكثر ذلك، وهـو الـد جواز اللعب بالد ِّ يف

 .(واحد، املسمى بالغربال ر بوجه  العربى املدوَّ 

رب بالد  يف ـوال يلزم من إباحة الض: )  (442/ 2 « )ه   الباري »يف اال ابن حجر 

 (. العرس ونسو  إباحة غري  من اآلالت كالعود ونسو 
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؟  «تشاانيهت تريااريق»  وإمــا اــال: هإمــا ســألُت رســول اهلل 

ي عىل فدِّ  ،وهو يقـول:  دونكا  ياا برا  » هقلت: نعف، هأاامنـ ورا   فدِّ

   «.فاذهب » ؟ الُت: نعف، اال: « حسبكم » ح ى إذا مللُت اال:  .«أرفدة

ويف رواية : أن أبا بكر دفل عليها وعنـدها جاري ـان مـن أيـام منـى 

ن هرمهـا أبـو مسجى بثوبـه، ها تغنيان وتضـربان ورسول اهلل 

دعها يا أبا بكر، فإهناا  »عنه، واال:  بكر، هكش  رسول اهلل 

يسرت  بردائه وأنا أنظـر  واالت: رأيت رسول اهلل  .«أيام ع د

بـة احلديثـة  إىل احلبشة وهف يلعبون، وأنا جارية، هااُدروا اـْدَر اجلاريـة الَعرم

 السن.

كـان احلـبش »َااَلْت :  َعْن َعائمَشَة ،« صسي  البخاري»ويف رواية يف  

أنظر  وأنا أنظر، هام زلُت  يلعبون بسراهبف، هسرت  رسول اهلل 

ارية احلديثـة السـن، تسـمع ـدروا اـدر اجلــ، هااـ ح ى كنت أنا أنصــر 

 اللهو.
(1)

 

                                                      

 (5183حديث راف )« صسي  البخاري »    ( 1)
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وإاـرار  اجلـاري ني دليـل عـىل مشــروعية « وهذا عيدنا» هفـ اوله: 

 إظهار الفرح يف العيد.

 يع ـذرُ  «وهذا عيـدنا ») واوله:  : هـ( 299اال اخلطَّاي ) ت 

  رور يف العيد مـن شـعار الـدين وإعـ ن أمـرم ـإظهار الس به عنها، يريد أنَّ 

 .( ، وليس كسائر األيام سوا بذكرم  ةم واإلشادَ 
(1)

 

يريد إظهار السـرور : )  هـ(785اال ابن رجب احلنب  ) ت  

 من شعائر الدين... يف العيد
(2)

                     

ويف : (    هــ(952واال ابن حجر العسق   الشـاهعـ ) ت 

روعية ال وسـعة عـىل العيـال يف أيـام األعيـاد ـمش :هذا احلديث من الفوائد

وأن  ،  العبـادةبأنواع ما حيصل  ف بسط الـنفس وتـروي  البـدن مـن كَلـ

 .اإلعرا  عن ذلك أوىل

...(.ينوهيه أن إظهار الرسور يف األعياد من شعار الد 
 (3)

 

                                                      

 (.585/ 1) « أع م احلديث »    ( 1)

 (.9/42٧البن رجب )« ه   الباري يف رشح صسي  البخاري»      (2)

 (.2/442البن حجر )« ه   الباري»      (2)
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أن إظهار الرسور يف العيد  :  هـ(1192) ت  وذكر الصنعا 

 ...مندوب، وهو من الشـريعة ال ـ رشعها اهلل لعباد  
(1)

                     

وأنا جاريـة هااـدروا : » او ا   : ( هـ( ٧7٧) ت  اال النووي        

للهو وال فرج والنظـر إىل معنا  : أهنا حتب ا« ادر اجلارية العربة حديثة السن

اللعب حبا  بليغا  وحترص عىل إدام ه ما أمكنها، وال تل ذلك إال بعـذر مـن 

 تطويل. 

هوا بضف الدال وكرسها لغ ان حكامها اجلـوهري « هاادروا» واو ا: 

 وغري ، وهو من ال قدير أي: ادروا رغب نا يف ذلك إىل أن تن هـ.

بة» واو ا:    وكسـر الرا  والبا  املوحدة ومعناها هو بف   العني« الَعرم

 .   املش هية للعب املسبة له
(2)

 

 ما العيد ؟
أكثر العلام  واألدبا  والشعرا  مـن وصـ  العيـد، ومـا فـري هيـه، 

 وتعددت مذاهبهف يف ذلك...

                                                      

 .(2/532« )سبل الس م»     ( 1)

  ( ٧/195للنووي )« رشح صسي  مسلف»     (2)
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العيد معنى مجيل يف يوم، وليس اليـوم ذاتـه دـردا ، بـدليل أن عيـد و

الفطـر يـوم يفطـر » حسـب الرييـة. و الفطر اد خي لـ  مـن بلـد إىل بلـد 

.«الناس
(1)

 

العيد هو املعنـى الـذي يكـون يف اليـوم ، ال » :  اال الراهعـ 

«.اليوم نفسه
(2)  

العيد يف حقيق ه عيد القلب، هـإن ِل تـ  »  : واال الطنطاوي 

ُة،   وِل يرتعها الرضا،  وِل تعمها الفرحـة، كـان العيـد دـرد  القلوَب املسـرَّ

«.  ال قويفراف عىل
(3)

 

تنقيـة النفـوس ممـا اعرتاهـا مـن  :هالقصد يف العيد مع مشاعر الفرح

هنََقـاُ  الضـامئر، » الكدر، والع اات وما تلبس هبا من القـذى والقطيعـة ، 

وسيادة الوحدة يف الص  واجلمع اإلسـ مـ؛ مـن أعظـف أهـدا  املظهـر 

                                                      

ثرهـا عـىل األعيـاد وأ »من أمجل الك ب عن العيد، رسالة جامعيـة مطبوعـة بعنـوان:      (1)

د. ســليامن بــن ســاِل الســسيمـ،  . عــامدة البســث العلمـــ يف اجلامعــة  «املســلمني

 هـ .1422صفسة( ، الطبعة األوىل  553اإلس مية يف املدينة النبوية، دلد هيه ) 

 (.  1/٧4« ) وحـ القلف»      (2)

 (.  2٧4ص« ) صور وفواطر»      (2)
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«. اإلس مـ الـذي ىلـىل بـه العيـد
(1)

ة أفـ ق األمـف معرهـ ومـن أراد  « 

هلرياابها يف أعيادهـا ؛ إْذ تنطلـق السـجايا عـىل هطر،ـا، وتـوز العواطـ  

وامليول والعادات عىل حقيق ها؛ واملج مع السعيد هو الذي تسـمو أف اـه 

«.االج امعية يف العيد إىل أعىل ذروة
(2)

   

هأعياد األمف هــ األيـام ال ــ » ا ، ا،بعميدها واج امع عر  املج معَ تَ 

س علن هيها فصـائ  الشـعوب وذفائرهـا وأف اهـا األدبيـة والعقليـة ت

والنفسية والسياسية، هـ األيام املب هجـة ال ــ تنـبض باحليـاة وأسـباهبا يف 

 «األمة....
(3)

 

يـوُم العيـد ، زمـن اصـري ضـاحك، هـو يـوم السـ م  قاا الرافع :

 ..والبمشـر والضسك والوها  واإلفا ، واول اإلنسان: وأن ف بخري.

 يوُم الزينة، يوم تقديف احللوى إىل كلَّ هف  ل سلَو الكلامُت هيه ...

يوم  تُعفُّ هيه الناَس ألفاُظ الدعا  وال هنئـةم مرتفعـة  ، هـوَق مناَزعـاتم 

                                                      

 (.235ألي تراب ) ص« املوزون واملخزون »     (1)

 (.171للسباعـ )ص« أف انا االج امعية»     ( 2)

 (.1/148« ) مجهرة مقاالت حممود شاكر»      (2)
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 احلياة ...
(1)

 

ليس العيـُد ل مـة إال يومـا  تعـر  هيـه مجـال  واال الراهعـ أيضا  :

لواحد يف نفوس اجلميع، والكلمـة نظامها االج امعـ، هيكون يوَم الشعور ا

 الواحدة يف ألسنة اجلميع... 

 واال: 

ةم  تعليفَ  إال العيدُ  ليَس    ـوار روُح  ت َّسـع كيـ  األمَّ  ح ـى ، وَتَ ـدُّ  اجلم

، دار   ألهلهم  وكأنَّه العظيفُ  البلدُ  يرجع ـُق  واحـدة   بمعنـا  اإلفـا  هيهـا يَ سقَّ

ي ، للجميــع ُمســ علنة   اإلفــ صم  هضــيلةُ  وتظهــر ، العمــ   النــاُس  وهُيــدم

 إطـ ُق  هـو العيدُ  وكأنام  املسبة ، املخلصةم  القلوبم  هدايا بعض إىل بعُضهف

ةم  يف الواحدةم  األرسةم  ُروح   ُكلِّها.  األمَّ

 واال: 

ولــيس العيــُد إال ال قــاَ  الكبــارم والصــغارم  يف معنــى الفــرح باحليــاة 

َمةم يف طريقهـا، وَتـْرَ    امل قدِّ
َسةم ِـّ يف الناجم  ُيلقـون درَسـهف الطبيعـ

الصـغارم

محاسة الفرح والَبهجة، وُيعلِّمـون كبـاَرهف كيـ  ُتوَضـع املعـا  يف بعـض 

                                                      

 ( ـ ب رص  ـ . 58/ 1ـ  . دار القلف ـ ) « وحـ القلف»      (1)
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ـروهنف كي  ينبغـ أْن تعمَل  األلفاظ ال ـ َهَرَغْت عندهف من معانيها، وُيبصِّ

، اَل عَمَل املنَابمذ  ملنَابـم هم ذم ؛ الصفاُت اإلنسانية يف اجلموعم عمَل احللي م حللميفم

. ْعبم يَّةم الشَّ
ِـّ َعىل َنْفسم  هالعيُد يوُم تسلُّطم العنرصم احلَ

(1)
  

) تر األيام م  ابعة م شاهبة اليكاد خي ل  يـوم  وقاا عيل الطرطاوي :

منها عن يوم، ثف يأيت العيد هرتا  يومـا  لـيس كاأليـام، وتـرى هنـار  أمجـل، 

               .ليله أهنـأوحتـس بامل عة أطول، وتبصـر شمسـه أضوأ ، وىلد 

وما اف لفت يف احلقيقة األيام ذا،ا ، ولكن اف ل  نظرنا إليهـا؛ نسـينا      

يف العيد م اعبنـا هارسحنـا، وأبعـدنا عنـا آالمنـا ههنئنـا، واب سـمنا للنـاس 

كـل » وللسياة هاب سمت لنا احلياة والناس، والنا ملن نلقـى أطيـب القـول: 

             .«كل عام وأن ف بخري» أطيب القول :  هقال لنا« عام وأن ف بخري

« وأنـ ف» يف احلاشية علََّق بقوله: إن ِل يكن بد من هذا ال عبري هاحـذهوا واو 

 « (.كلَّ عام أن ف بخري» اولوا : 
(2)

                                                  

رساال    » عنـوان هـ ب1421صدرت رسالة يف عام  وبالمناسبب:            

                                                      

 ( . ٧5ـ ٧4/ 1ـ  . دار القلف ـ ) « وحـ القلف»      (1)

                                                               (. 2٧1للطنطاوي ) ص« مع الناس»     ( 2)
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كل عام وأنني  بخري منيضمر  مسائل نادرة   الرحاو والنيـااريو والبة ا  

 8٧ل س اذ املبدع النسوي األديب: هيصـل املنصـور  )غـ    «وأصوهلق

وذكـر   .«ُكلُّ عاٍم وأنني  بخاري» واد ان هى إىل أن أبلغ اجلَُمل :    صفسة(.

بنصـب  «كلَّ عام  وأن ف بخـري» ، و بدون الواو «كلُّ عام  أن ف بخري» جواز: 

 .                                                                    كـلَّ 

 بنصب كل، وبدون الواو «كلَّ عام  أن ف بخري» وفّطَأ :            

  (.73وذكر أنَّ أبلغ العبارات هـ األوىل ؛ لث ثة أوجه  ذكرها يف )ص

 

( ؛ ت باال اهلل مرااا وماارك )  : ين عااا اإلطااة : أفضااُل النيهاااوأقااوُا 

       ألمرين:

 .ألهنا ،نئة ودعا  ، بخ   األوىل ههـ ،نئة دردة .1

 هــيام بيــنهف وألهنــا ،نئــة صــسابة رســول اهلل  .2

 . 

هابدأ هبا، وارغب يف إجابة دعوة من دعا لك هبا، وأض  عليهـا ـ إن 

وغريها من اجلَُمل « ن ف بخريكلُّ عام وأ» شئت ـ ما تعار  عليه الناس من 

 دون تَكلُّ  وشقشقة.
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 !!! يدعال بدن
كبار السن ـ يف كل جيل ـ يظنون أن العيـد اـد تغـريَّ ، واحلقيقـة أن   

 غالب ال غري من امَبل أنفسهف ...!!

 وكأهنف انسدوا من بيت امل نبـ:

 عيد بأية حال  عدت يا عيد * بام مىض أم ألمر  هيك ىلديد.
(1)

 

               ظن أن العيد عند األجداد أهضـل مـن العيـد يف هـذ  األيـام : كنت أ

            و « تـويرت» و « الواتسـاب» وال هنئـة ب« النـت» و« عيد الرسائل النصية» 

          ، وال صـاميف اجلـاهزة «سـناب شـات» و « االنسـ جرام» ، و « الفيسبو » 

ـل، هريسـ« صورة»  َلة  باسـف املرسم « الواتسـاب» لها برسـالة مجاعيـة يف مذيَّ

بضغطة زرٍّ واحدة، ه صل اجلميع هكذا ساذجة باردة وهو يظن أنه أحسـن 

ى الع ئق، وأدَّى صلة العيد !!   صنعا ، أندى هبا املشاعر، واوَّ

يومـا (   2٧3وبام أن الواتساب دا  ميسور، ال ىلد منه طيلة السـنة ) 

 ة أارب.إال هذ  ال ميمة ال ـ هـ بالعقيق

                                                      

 (.421للمعري )ص « ال مع العزيزي رشح ديوان امل نبـ»    (1)
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ـــن كراااُأ أذاااق ذا  ـــهف يف زم ـــار ) وبعض ـــة الكب ، وإذا بالك ب

ــ هف  ــد بلغ ــن ا ــد ، وِل يك ــف العي ــدان طع ــن هق ــدثون ع ــداد( ي س األج

 ملهيات زماننا هذا  ...

 فوجدُت مثاًل   
ــ  . دار « وحـ القلـف» يف  هـ( 125٧)تالراهعـ املصـري  

 (1/٧4)القلف ـ 

                       « آثـــار » يف   هــــ(1295) تواإلبراهيمــــ اجلزائـــري  

 (4/281) 

يف دل ـه  يف مقالني  هـ(1299) ت وحسن الزيات املصـري 

وحـــ »  ونشـــرها يف ك ابــههـــ( تقريبــا  ، 1252ـــ1251يف ) « الرســالة» 

  )  135، 1/17« ) الرسالة

املـوزون » يف  هـ(1422) ت وأبا تراب الظاهري احلجازي 

 (234ص« ) واملخزون

                هـــ( 1423) ت عــ  الطنطــاوي الدمشــقـ احلجــازي يف و

، وغـريهف مـن األعـ م الكبـار، ينـدبون ( 98)ص« من حديث الـنفس» 

  العيد، وتغري ، ويبكون عليه !! 
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 يذكر الراهعـ أن أعيادنا ىلئ كاحلة عاطلة ممسوحَة من املعنـى، أكـوُ  

هالعيـد  !اب سامة عـىل النفـاق  يادةُ الفراغ، وز الثياب، وحتديدُ  عملها ىلديدُ 

 إنام هو املعنى الذي يكون يف اليوم، ال اليوم نفسه...
(1)

   

تغيري النظرة الكاحلة املمسوحة املعنى إىل النظـرة » إىل   ويدعو األكابر

 «الباسمة املليئة بالفرحة املغرية للنفوس واألف ق
(2)

  

رَ وِل يذكروا سببا  إال تغي                                      النـاس... ـُـّ

                 يقـــول:  هــــ(1295) ت   فهاااذا العةمااا  اإلبراه مااا          

ة   َّ
) وأصبسوا يلقون أعيادهف هبمف هاترة، وحس بليد، وشـعور بـارد، وأرسم

عابســة، وكأهنــا عمليــة ىلاريــة ت بــع اخلصــب واجلــدب، وت ــأثر بالعســـر 

 كساد؛ الصبغة روحية ذاتية تؤثر وال ت أثر( !!واليسـر، والنَّفاق وال

وكأنه ُيلفت للسبب يف ذلك بقوله : ) الننكر أن عوائد النـاس تابعـة 

ألحوال الناس رايا  وانسطاطا  ؛ هاألمة الرااية تراى يف عادا،ـا يف الغالـب؛ 

 ألن عادا،ا ت شعب من مقوما،ا...(.
(3)

             

                                                      

    (.٧4/ 1« )وحـ القلف »    (1)

 البشري اإلبراهيمـ.     (2)

    (.4/285« )آثار  » ( 2)
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تعلي   تاههـا    ها(1811) ت  رصيوذكر األديب: الزيَّات امل

  ذا ال غريُّ وهو: )غياب املرأة عن املج مع اإلس مـ(. ! ! مضسكا  

) من اجلالية األالية اللوالية وغريهف  :ولو َعلمف ب عليله هذا املناهقون 

هف ؛ لطـاروا هبـا هرحـا  ، وجلعلوهـا حجـة  عـىل من مَرَدة املناهقات( وغريم 

     ما يزرون.املؤمنني، أال سا  

ن يرى أن العيد هـ( مَ 1429نجد يف رجال اليوم )  ، ومع كل ما سبق

ابل عشـرين، وث ثني سنة من أم ع األعياد ؛ رغف وجود الك ابات يف ذلك 

                                    !اد تغري، ب غري النـاسالزمن تذكر أن العيد 

                       ! كل جيل يندب العيدد  دواليك، وهكذا      

                                                           فمبا السببب ؟               
            

يظهر يل ـ واهلل أعلف ـ أن الكل يذكر عيد طفول ه مع آبائه، والطفولـة 

؛ وربام كانت طفولة هقرية، تفرح  ؤتى ام تُ بحتمل هرحا  غري مشوب مهَبفٍّ وَاَلق 

 يف العيد من حلوى وجديد..

نُّه ، ومحـل مهومـا  وأسـقاما  وا اـل كاجلبـال    ْت َلـثقُ  ولـامَّ تعالت سم

لمها؛نفُس  وِل يس طع اخلروج الـذهنـ منهـا إىل  صت عليه العيد ،نغَّ  ه عن حتمُّ

طعام  ، بل مرارة  و ثمقـ   ؛ ملسـؤولية  للعيد فدُ  وات الفرح والرسور، لذا ال
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      الج امع والزيارات ، واألوالد ، وا دايا وسائر ال كالي ...الس م وا

 إذن الفرق:               

 عيد الطفولة، وعيد الفقرا  من جهة 

 ،وعيد األغنيا  من جهة مقابلة وعيد الكبار. 

واجلهة األوىل أسعد وألذ وأم ع، ولو بالقليـل مـن املطعـف وامللـبس 

 وامللعب.

يام أزعـف ـ أنـه أكثـر تعقيـدا  ومدنيـة وتكلفـا  وإن كان وا نا هذا ـ هـ 

وتباعدا  وتشاحنا  من أي زمن مضـى، وعليه ههو أبعُد عن الفرحة الصاداة 

رب ـعند الكثريين... يضا  إىل ذلك صعوبة إحداث ملبس ومطعف ومشـ

جديد؛ وكذا لعبة وهدية جديدة، لكثرة الـنِّعف والرفـا  طيلـة العـام
(1)

 ...

م يف العيد من جديد ؟!!اآلهلسان حال كثري من   با : ماذا ُأادِّ

أض  سببا  ففيا  لضع  الفرح عند الكبار، هو : أن ال باعد البـد    

طيلة العام؛ املورث للجفوة، له تأثري عـىل تغـريُّ النفـوس واسـ بدال امل عـة 

، واجلامعـات يف القـرى بالرسمية، وإذا دفلت الرسمية يف مل قيـات األرَُس 

                                                      

ـ       (1) نى وثروة ـ واألمر يف الغنـ نسب
 ـ . عند كثري من البلدان ال ـ ازدادت غم
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ـط الثِّقـل ،  األعياد، إذا دفلت يف ريان واجل والقبائل، ؛ حلَّت الَكَلفة وتوسَّ

 والفرح مصطنعا ، هأين السعادة إذن ؟!! !!هأصب  اللقا  طاردا  

مصداق ذلك أن تقارن بني أعياد املدن وأعياد القرى، والقرى أكثر    

ــات  ــة مهرجان ــيس ثمَّ ــع ول ــدهف أمجــل وأم  ــة الســنة، وعي ــا  طيل اج امع

 وأسواق وطرب ومسـرحيات !! كام يف املدن.واح فاالت 

كذلك اارن بني أعياد األرس ال ـ ىل مع كثريا  طيلة السنة ، مـع األرس 

ة واحدة.  ال ـ ال تل قـ إال يف السنة مرَّ

إذن طول الغياب مورث للجفوة والرسـمية. والفـرح البـد لـه مـن 

 ال بسط واألرحيية.

د مع أصداائه مع أنه يراهف ونجد أن كثريا  من الشباب يرغب يف العي 

« لقا  األحبـة مسـ ة ا مـوم»يوميا ، ألنه حيبهف، و 
(1)

 هـف طـرَح وفـد مع 

فدها يف عيـد أرستـه أو أفوالـه أو  ال رور ماـمن معا  الس وكثريا   ،الَكَلَفة

صـلة  »، ناهيك عن ضع  الوازع الدينـ يف كثري من الشباب يف أمر جريانه

   . مل عُة ال غري، ها د  عندهف ا«الرحف

                                                      

 (.2/181البن عبدالو )« هبجة املجالس»     (1)
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  أواًلالشباب  والجواري  واألطفال 
 

ْد  أوالَد  عبَد اهلل ، إذا هقدَت طعَف العيد يا ) احذر( ، هلقـد   ه  ُتْفقم

هـف ،  ارتويَت )أنَت( منه أيام طفول ك، ولديك اآلن أطفـال وَمـْن يف ُحْكمم

؛ كيـ   ، وانظر يف هدي الرسـول  الع ديف عليك حق هلهف 

منوع ) الد  ( ألجـل العيـد ، واـال: )هـذا عيـدنا( .....وإظهـار أجاز امل

   الرسور بالعيد من شعائر الدين ـ كام سبق ـ .

العـادات » وال حت ف بالعادات وما تلقي ه من والديك وأجداد ، ألن 

ه يكـون ـ إذا ُلـتعمَ  ل  عَمـ يمكن تبديلها مهام تكنـت مـن اإلنسـان ، وكـلُّ 

 «. يدة  جدم  ة  دَ عا عليه ـ بدايةَ  َت بْ واظَ 
(1)

      

مجيل  أن تبسث كثريا  يف حدود منطق ك، واـدرتك، ومالـك أهكـارا  

ــا رسورا  ألوالد ،    ــنع هب ــ» ل ص ــل الس ــار  يف ـجع ــرا  ، وإظه رور هك

«العمل
(2)

 هو واجبك يف العيد، هاس عد له ابل ذلك.  

 

                                                      

       (.5٧للطنطاوي )ص« هصول اج امعية»      (1)

 للراهعـ. « وحـ القلف»      (2)
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األطفـال :  »  هــ( 125٧اال األديب الكبري: الراهعــ ) ت 

 ن اياسا  للزمن إال بالرسور. اليعرهو

واال: األطفال بثياهبف اجلديدة يكونون هف أنفسهف ثوبا  جديـدا  عـىل 

 الدنيا. ين بهون الفجر للعيد هيبقى الفجر عىل الوهبف إىل غروب الشمس !

األطفال يثريون السخط بالضجيف واحلركـة، هيكونـون مـع » واال: 

َهاق  مع  الطبيعـة، وحت ـدم بيـنهف املعـار ، الناس عىل ف   ؛ ألهنف عىل وم

«.  ولكن الت سطف هيها إال اللَُّعب
(1)  

 
 !!؟كي  أهرُح بالعيد، وُأسعمد أوالدي  وليس لإلنسان أن يسأل 

 السؤال كقوله: كي  آكل، وأرشب، وأنام ؟!هذا ألن 

ٍئ م   ا  ش  ِرص  ع  ني اُر.ْق ح  ْ ني اُر فِْ ا  َي  ُربَّا َي  ُه، و  د  ج   ؛ و 

 

*    *    * 

                                                      

 .( ب رص  ٧2ـ   1/٧3) ـ  . دار القلف ـ للراهعـ « وحـ القلف»      (1)
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واحلديث عن إظهار الفـرح والســرور يف العيـد، وأنـه مـن شـعائر 

بام فب عليهف ىلا  أوالدهف،  ، وعدم ايامهفوأنَّ َنْدب الكبار للعيد؛ الدين

ُيـنغِّ  عـىل األوالد والزوجـات ممـا سيامهف ، عىل شئ من احلزن  وظهور

 وغريهف لريي هف هذا الكبري وكأنه يف مأتف !!

أفــذنا ملوضـوع أشــمل، وهـو القــدرة عـىل الفــرح هـذا املوضـوع ي

راية، مقارنـة باملج معـات الغربيـة ، وهـو مـا ـوالرسور يف املج معات الش

يف  هاا( 1838األديب املـااري: أداد أمات  ) ت طرحه باب كار 

«السارور فقُّ »  ها بم مَ َس مقالة وَ 
(1)

أن قـ منها ما أرا  مناسـبا  ملقـال ـ هـذ ،  

 رص  يسري:وبعض النقل هيه ت

                                                      

رور ـعام  عن السوهو حديث   (.234ـ 2/233)  ألمحد أمني« هيض اخلاطر»    ( 1)

 . وال تلو املقالة من ملسوظات وليس فاصا  بالعيد، 

ــ 2393/  4) ــ  . دار الصـميعـ ـ  «مف ـاح دار السـعادة »يف   والبـن القـيف

 ( حديث  عن السـرور.             2137
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ــال  ــ  خُيطــُئ )  : ا ــا الســـرورم  أســباَب  أنَّ  يظــنُّ  نْ َم  يف كلَّه

يَُسـرَّ   هيشرت ُ  اخلارجية، الظرو 
سة   وبنـنَي، ، َماال   : لم  هالســرورُ  ؛ وصـم

 الظرو . عىل يع مدُ  مما أكثرَ  النفس عىل َيع مدُ 

 ويف الشـقا ؛ يف يـنعف مَـن ومـنهف النعيف، يف يشقى َمن الناس ويف 

لِّ  َعميقـة   َضسكة   يشرتَي  أنْ  يس طيع ال َمن سالنا ه بكُـ و مالـم  كثـري، وهُـ

ـ بأتْ  واسـعة   عميقـة   عاليـة   ضـسكات   يشـرتَي  أنْ  يسـ طيع مَـن وهيهف  هم َف

 .(ن  مَ ثَ   وبم  األثامن،

ــ  ــ اذُ  ُ  وي أسَّ ــد :األس ــني أمح ــةَ  ألنَّ   أم ـــرورم  كمي ـــر يف الس  مص

ة ، اا زمرا     ااا خلـرياتا وكثـرةم  احليـاة ُيسـرم  مع ،اليلة   والشـرق لَـّ  وام

   ! الغرب من أال ههـ ،احلروب من املصايب

   هـذكر بـالغرب، مقارنة الشـرق يف السـرور الة أسباب يعدد وبدأ 

 ... رُ ذَ وتَ  منها تأفذُ  عددا  

                الســرور: هـنِّ  يف يُـ علَّف أن فب درس أول  ) : اوله األسباب نمم 

 العظـيف وانزعاجهـا النفس رفاوة الشقا : أسباب هأكو «االح امل اوة »

ه املر ُ  ُيصاب  إنْ  هام احلقري؛ للشــ  َج  تَـرا  ح ـى األمـر مـن بال َّاهـم رم  حَـ
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 يف ا مـومُ  ت نـاجى البصـر، ناكمس الوجه، كاسم  القلب،  يَ   الصدر،

ق مضجَعه، وتقضُّ  صدر ،      جفنَه. وُتؤرِّ

ـَ   بـاال ،  ـا ُيلـَق  ِل اح امال ، أاوى ُهو ملن حدَثْت  إذا منها وأكثرُ  وه

رِّ  وِل َّ  ُجُفونه مل َ  ونامَ  َنْفسا ، منه حُتَ
 الصدر(. هارغ البال َرعم

   اا م  ـابع م سلسـل احلـري الغـرب تاريخ أن الفوارق من وذكر

 احليـاة، وتُـرف  األمـف، تصـهر أهنـا احلروب مزايا ومن ، ا وقبل  زمان 

نوُ،   يعبـأ ال املـر َ  رأيـت املـوت؛ وهـان احليـاة رفصـت وإذا املوت، وِّ

 مـا هيـاب أال هـأوىل املـوت هياب ال كان وإذا حمدود؛ بقدر إال بالكوارث

  ـا أوربيـة أرسة هكـل املـوت؛ مـن أهون املوت غري يش  كل ألنَّ  عدا ؛

دوا رجال  ارثكـو مـن بنـوع اب ُلوا أو احلرب يف أصيبوا أو احلرب؛ يف ُهقم

 أهنـف  هذا عن ونشأ اح امل، بقوة الرزايا هذ  ي قبلوا أن هعلَّم هف احلرب؛

   . األمور ب واهه ُينغصوها أالَّ  هاألوىل الرزايا؛ بذكرى حياَ،ف ُينغِّصون ال

 أمما   هيه يكونوا ِل طويل دهر   عليهف مرَّ  هقد الشـرق ُأَمفُ  أما ) وقاا:

 وإن عـنهف، الـدهاع غـريهف  ـوىلي وادعـني، مس سلمني كانوا بل حربية؛

ــاربوا ــرب ح ـــرورة، هس ــرب الض ــراد وح ــرب ال األه ــعوب، ح  الش

 بكـوارث يصـابوا وِل احليـاة، عـىل احلـرص يف وَغلوا املوت، هاس فظعوا
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 العـيش، رفـاوة ذلـك وتبـع وال ضـسية، املـوت معها يس عذبون شعبية

 األمـور، تواهه من واجلزع الصغائر، و،ويل االح امل، عىل القدرة وعدم

 احلربية(. األف ق وبث القوية، الرتبية إال  ذا دوا  وال

 باملصـائب ملـئ الشــرق هأصب  اآلن، احلال انعكست واد قلأ:

 مــن ســاكنة وادعــة الغــرب وبــ د ،الفواجــعو والكــوارث واحلــروب

 هـذا هسـقط !! «رورـالسـ » موضوع يف ي غريَّ  ِل واألمر السنني، عشـرات

 ! السبب

 الفقـر، رغـف الغرب، من وم عة راحة  أكثرُ  الشـرق أنَّ  ىأر إ  بل 

 املصـسات انعدام أو الة ذلك: ودليل املرشق؛ يف املسلمني عند امل ع والة

 الغربية. الدول بخ   سابقة، أزمنة يف املسلمني بلدان يف النفسية

 امل علمـني كبـار بني ح ى الغرب يف االن سار حاالت وجود كذلك

 أوائـل يف أمـني أمحـد زمـن يف فاصـة ــ رقـاملشـ يف لكذ وانعدام منهف،

 .  ـ ا جري عشـر الرابع القرن ومن ص 

   البلـوغ بعـد يطردمها واحدة، بنت أو واحد ابن إال له ليس والغري

 حقـوق: غـالبهف عند وليس عند ، املعيشة مقابل مال دهع منهام يطلب أو

 بـر للوالـدين هلـيس املسـكني، الي ـيف، اجلـار، األاارب، الوالدين، حق
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الصـسي  بمعناهـا األرسة أما ،ةصل اارباأل وال ورمحة،
(1)

 عنـد كـام ــ 

 ووا يـة، ماليـة ال زامات هأي عندهف، النوادر نوادر من ههـ ، ـ املسلمني

 ؟وملهى جدا ، صغري وبيت وظيفة، عند : ،الغري لدى رحف وصلة

 ومناسـبات ة،كثـري وأرحامـا   عـددا ، بنني : عند  ىلد راــالش  بينام

 وتكلُّفهـف راينيـالشـ ب عقيـدات ــ احليـاة هرضـ ها وال زامـات م عددة،

 مـن يزيـد مما هذا كل بالغربيني؛ مقارنة األمرا  زيادة مع ، ـ ومباها،ف

 نـةمقارَ  رورـوالس الفرح إظهار من شيئا   يُضعم ه ؛ والبدن النفس أغ ل

 كـام أضـل هـو بـل عـامكاألن وينـام، ويشـرب يأكل الذي الزا ، باخلامر

 والضيق واحلزن ا ف غمرات يف هف ذلك ومع ك ابه، يف تعاىل اهلل وصفهف

 ... و الطبيعة ومجال راعيهاـمص عىل املف وحة احلياة م ع رغف واالك ئاب

 

 الشــرق، يف السـرور لقلة آفر وسبب  ) أمت: أدد األسنياذ: قااو

 الع اـات سـو  مـن ةحمزنـ بيـت كـل هفـ االج امعية؛ النظف سو  وهو:

 مأسـاة حكوميـة أو أهليـة مصـلسة كل ويف األبوية، والع اات الزوجية

                                                      

 .واحد عائل من الواحد البيت = العائلة أاصد ال     (1)
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 وعـدم والعـ وات، الـدرجات وأحاديث املصلسية، الع اات سو  من

  . واملصادهات الفوىض عىل املعام ت وبنا  األعبا ، محل يف ال عاون

 عـاتهاج ام االج امعيـة؛ السـرور أسباب فلق عىل القدرة عدم ثف

 األحيـان مـن كثـري ويف نـادرة، ضيقة حمدودة السـرور تبعث ال ـ املنازل

 بمنغصات. تن هـ

 إىل ترمــ وال السـليف، الذوق ُترع ال داعرة إما العامة وامل هـ 

 اال: أن إىل ... ذوق؛ يرايها ال تاههة وإما رشي ، غر 

ب أن اإلنسـان اسـ طاعة هفــ كله هذا ومع )  هـذ  كـل عـىل ي غلَـّ

ز    حولـه، الرسـور وخيلـق املصاعب،  فلـق يف اإلففـاق مـن كبـري وجُـ

 الواحـدة الظـرو  يف نـرى أنـا بـدليل !! نفسه الفرد إىل يرجع السـرور

ة الواحدة واألرسة لِّ  مـن خيلـق أن يسـ طيع مَـن الواحـدة واألمَّ   كُـ
 
 يش 

ــه رسورا ، ــو ُ  وبجانب ــذي أف ــُق  ال ــن  خَيلم لِّ  مم ــا ؛ يش  ُكــ ــل ُحْزن  هالعام

 الـذي اجلـوِّ  مـن نـوع فلـق يف كبـري   دفـل   له   ــ الشك ــ   شخصــال

   إلخ منه... ي نفس

ن ولعلَّ  ) : واال   وكثـرةَ  األهق، ضيَق  احلزن: أسباب أهف مم

ه، يف اإلنسان تفكريم   والقمـرَ  الشـمَس  وكـأنَّ  العاِل، مركزُ  كأهنا ح ى نفسم
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ةَ  واألهنارَ  والبسارَ  والنجومَ   والرفا َ  والسعادةَ  وامليزانيةَ  واحلكومةَ  واألمَّ

ه؛ ُفلمَقْت  كلَّها يُس  ههو لمَشخصم ه، بمقيـاس املسـائل كـلَّ  َيقم  ويُـديفُ  نفسـم

ه يف ال فكريَ  دُ  ـ  َرْيب غريم  من ـ  هذا و هبا، العاِل وع اةم  نفسم  البـؤَس  ُيوجم

ُ  فري أن هُمَسال   ؛ واحلزنَ  ْهَق   العاَِل ه؛ وم ه ألنَّ  نفسـم  كـز،املر ليسـت نفسَـ

عَ  هو هإنْ  العظيف، املسيط عىل حقرية نقطة هـ وإنام ُه، وسَـّ  إىل ونظَـرَ  ُأُهقَـ

ـَ  الفسي ، العاِل َ  أحيَانا ، نفَسهُ  ونسـ
 األعبـا َ  بأنَّ  َشُعرَ  ؛ كثريا   نفَسه وَنسم

ْت  َادْ  نفُسه هبا تثقُل  ال ـ الثقيلةَ  والقيودَ  نفُسه، حت َها ترزُح  ال ـ يئا   َففَّ  شَـ

َلْت  هَشيئا ،  .هشيئا   َشيئا   وحتلَّ

هف  هراغـا   النـاس أكثر أنَّ  يف السبُب  هو وهذا يَقا   أشـدُّ ، ضـم هم  بنَْفسـم

ن فدُ  ألنَّه  هـو هـإن بنفسـه؛ ُفن أنْ  درَجةم  إىل هيها ال فكري يطيل ما زمنه مم

ر عملمه، يف اس غرق ر أم ه، يف وهكَّ ه؛ يف وهكَّ  لـذة ذلـك مـن له كان عاَلـمم

ةَ  مزدوجة: ْكرم  لذَّ ، الفم ةَ  َوالعَملم . نمسيانم  ولذَّ    النَّْفسم

 تفكـري ؛ زمـام عىل اإلنسان يقبض  بأن : أمني أمحد األس اذ ونص  

َههُ  ، ملوضـوع تعـر  هـو هـإن يشـا ؛ كام  هيَُصـرِّ بمض   إىل عنـه عـدل ُمقْـ

   آفر... موضوع
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رَ  أالَّ   ) أيضا : الدروس من وذكر  يـاةُ هاحل ايم مهـا؛ هـوق  احلياةَ  تقدِّ

، ؛ هيها َما وُكلُّ  هيِّنَة   اس َطْعَت، َما واهَرْح  اس طْعَت، َما اخلريَ  هاعَمْل  زائل 

َمعْ  وال َك  َعىل ىَلْ عم  األِلَ  َنْفسم ،ـالشَـ  بم َواُّ ـ !! بواوعـه األِل ثُـفَّ  رِّ  يف هيَكفـم

د    أِل   احلياة هذ 
 .( الواحد للرَشِّ  واحم

 واالب سـام  والســرور رحالفـ اإلنسـان ي صـنَّع بأن مقال ه وف ف 

 .َطبَْعا   ال طبُّعُ  يكون ح ى للسياة؛

 .أمني ألمحد «الرسور هن » مقالة من نقله املراد ان هى
(1)

 

 والفـرح والســرور السـعادة أن االمـرتا : تقبـل ال ال ــ واحلقيقة

 إال رسور وال سـعادة وال للقلـب حيـاة ال وأنه القلب، من هاكلَّ  والبهجة

 واألعضـا ، الوجه عىل الفرُح  ظهرو ،اطمأن القلب هرح ذاهإ وحد ، باهلل

 بالولـد وال باملال ال وحد  باهلل هو إنام َقْلبم ال وَهَرُح  فا ،تكلُّ  ال حقا   عمدوَس 

 كـان لـو فاواهلل شـئ، بـأي وال باملنصـب وال بالُفرَجة وال بالسياحة وال

ق واألمـرا ، العلل كثري مداعا ، هقريا   اإلنسانُ   البـه اهلل ملـ  بـاهلل وتعلَـّ

 ومـا الـدنيا كانـت لو والعكس وسعادة، را  ـوبش وطمأنينة وحبورا   هرحا  

                                                      

 .ب رص  يسري (234ـ 2/233ني ) ألمحد أم« هيض اخلاطر» (    1)
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 لضـاات اهلل؛ عـن وهـومعر  يديـه، بـني واحلرام احل ل امل ع من هيها

عَّ  كأنام حَرجا   ضيقا   وأصب  عليه، كلها الدنيا السـام ... يف ديصَّ
 (1)

 دليـل 

 ذلك:

ىت  يتجث    متمب  ىب  يب   جت  حت  ختژ  ٹ ٹ

 29الرعد:  ژمث  ىث
                   ڦ     ڦ    ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ژ   ٹ ٹ و

 2٧الزفر :  ژڦ    
                                                      

 (:  238٧/ 4)  «مدارج السالكني »يف    هـ(751ابن القيف ) ت اال     (1)

 عىل اهلل.  ه إال اإلاباُل مُّ ، ال يلُ ث  ع  ش   : هفـ القلب) 

 ، ال يزيلها إال األنس به يف فلوته.وحش    :وهيه

 ه.دق معامل بمعره ه وصم  به إال الرسورُ ذهم ال يُ  زن  ح   :وهيه

 ه إال االج امع عليه، والفرار منه إليه.نُسكِّ ال يُ  ق  ل  ق   :وهيه

واضائه، ومعانقـة الصـو عـىل  ،طفئها إال الرضا بأمر  وهنيهال يُ  راٍت احس نريانُ  :وهيه

 ذلك إىل وات لقائه.

 ال يق  دون أن يكون هو وحد  مطلوبه. ،شديد ب  ل  ط   :وهيه

ولـو  ،اإلف ص لـه ذكر ، وصدُق  إليه، ودوامُ  واإلنابةُ ه، ها إال حمب ُ ال يسدُّ  ،فاق    :وهيه

 .( منه أبدا   تلك الفااةُ  دَّ َس ِل تُ  ،ام هيهابعطـ الدنيا أُ 
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ق يسعد وهل  ؟! قرير  الش طان كان م 

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ژ  ٹ ٹو

ٱ  ی  ی      ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    جب   حب    خب   مب   

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      پ  پ   پٻ            ٻ  ٻ  ٻ

 127 - 124طه:  ژٿ  ٿ      ٹ    ٹ      ٿٺ  ٿ
 

 والرسور: السعادة مفنياح الفجر وصةة

 النبــ اال اال: ،ُهَرْيَرةَ  أي حديث من «الصسيسني » يف ملا

: « ُد يَْطانُ  َيْعقم يَةم  َعىَل  الشَّ
ُكفْ  َرْأسم  َااهم دم د   ثَـَ َث  َأحَـ  إمَذا ُعقَـ

ُب  ُعْقَدة   ُكلِّ بم  َناَم، ي    َليْ    َعَليَْك  َيْضـرم  عليـك البخاري: رواية ويف ـ َطوم

ْت  اهللَ َهَذَكرَ  اْس َيَْقظَ  َهإمَذا ، ـ طويل ليل ، اْنَسلَّ َدة  أَ  َوإمَذا ُعقْـ ْت  َتَوضَـّ  اْنَسلَـّ

، َعنْهُ  ُد، اْنَسلَّتم  َصىلَّ  َهإمَذا ُعْقَدَتانم بََ   اْلُعقَـ يَطا   َهَأصْـ َب طَ  َنشـم ، يِـّ  الـنَّْفسم

«.َكْسَ نَ  النَّْفسم  َفبميَث  َأْصبََ   َوإمالَّ 
(1)

 

، وإن كان القلـب مطمئنـا  مرتاحـا  بـاهلل، ألن   الدن ا قل ل   والرسورُ 

                                                      

« صـسي  مسـلف» (، و 22٧8( ، وراـف ) 1142حديث راـف ) « صسي  البخاري»     (1)

 (.  77٧حديث راف ) 
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الـدنيا ال  إنَّ )  : ها(351قاا ابق ال    ) ت الدنيا ُجبَلت عىل كَدر، 

 لب ة.اها ا وأتراحم ها من أحزاهنم أهراُح  ُ  لَّ ت خَ 

 .  ة  قَ حم ، أو اَل ة  نَ ارم قَ ، أو مُ ةُ قَ سابم  ة  َح رْ ن هرحة إال ومعها تَ ما مم بل  

ـ دَّ بل ال ُبـ ،د الفرحةوال ت جرَّ 
ولكـن اـد تقـوى  ،قارهنـاتُ  ة  رَحـن تَ مم

.(وبالعكس ،ه مع وجودهاـمُ ه وألَ كمُ لفرحة عىل احلزن هينغمر ُح ا
 (1)

 

   أخيرًا
 رَشْ  ح  هرَ  العيدُ 

كْ  اهلل ذكـرم  مـع ،ـ  عم  وماق عبادتـه، وُحسـنم   ،رم وشُـ

 السـرور، وإدفال والصداة، ، الرحف وصلة والبشاشة، الس م، :عبادت 

 واألضاحـ ا دي وذب  ، الفطر وزكاة األضسى، عيد يف ال كبري وإظهار

 و....

 للمسـلمني:  عـادة   وال رشعا   وال عق    العيد مس لزمات من وليس

اهرَ  املنكــر، ُيفعــَل  أن ، مــن ه،بــ وُيفــرح بــه، وُفــ ، ومخــور، أغــان   وتعــرٍّ

 وتضـييع   رب،ـواملشـ املأكـل يف وإرسا    والنسا ، الرجال بني واف     

 وغريها. الرحف، صلة من الواجبات يف وتقصري   للصلوات،

                                                      

 (.2398/ 4)  «مدارج السالكني »    (1)
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 هيـه النسـا َ  وىلـدُ  املنكر، أصوات هيه تعلو مكانا   تقصدَ  أن احذرو 

 بالـدول ةم هوالشـبي الغربية الدول بعضم  شواطئ يف كام ،عاريات   كاسيات  

ل   ذلك هإنَّ  الغربية،  املنكـر زواُل  هإمـا عليهف، َت أنكرْ  إذا إال بالديانة، ُُمم

 ه ذهب: بقاي  أو ه جلس،

                          ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی ژ     ٹ ٹ

جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت     يئجئ  حئ  مئ  ىئ

 ٧9األنعام:  ژمت  
ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ې  ې  ىژ  ٹ ٹو

   جئی  ی  ی  یۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

 143النسا :  ژحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب     
 

 دمـوع » يف كام  ها(321 ت ) ت م   ابق اإلسةم ش خ سئل

ولم  َمقبـول   رُجل   عن : (228 /29) «الف اوى ، عنـد القَـ امم  خيـُرُج  احلُكَـّ

َهرم ال يف للُفْرَجةم  عَ  يكونُ  حيث «الُفَرجم  َمواسف » يف  زَّ ، َدمَـ  ويَـرى النـاسم

رُ  وال املنكرَ  ،  َعىل َيْقدم ُرُج  إزاَل مهم  َمَعُه. أيضا   امَرَأُتهُ  وَتْ

؟ يف َيقَدُح  وهل ؟ ذلك فوز َهل   َعَداَل مهم
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اا ُ  وقاادَّ     فأجااا  ــيَس  ) ِعلِّ ِّااْت:   ُروح   أنْ  لمإلنســانم  َل

ُضـرَ  ـ  حَيْ َهدُ  ال ــ اكمنَ األَم ا َيشْـ ، هيهَـ اُر؛ ُيْمكمنُـهُ  وال املنكـراتم  إالَّ  اإلنكَـ

ب   ُموجم ، لـم ٍـّ
ه ملصـلسةم  إليـه حي ـاُج  أمر   هنا َ  يكون أنْ  مثل: رَشعم  أوْ  دينـم

  ُبدَّ  ال ُدنياُ ،
ن هيهم    ُمكَرَها . يكونَ  أو حضورم ، مم

ا دم  ُحُضوُر ُ  هأمَّ دُ  هم امرَأتم  َوإحَضارم  الُفْرَجةم  ملجرَّ  ممـا هَهَذا ذلمَك؛ ُتَشاهم

 أعلف(. واهلل . َعَليه أَصَّ  إَذا وُمُروَ تمهم  عَداَل مهم  يف يقَدُح 

 

ارَّ  واألماق والرءااا واامجانيا       الله  أدم اإليان والنيوح د والسُّ

بةدنا ومج ع بةد املسلمت، الله  اكفرا رش األرشار وك د الفجاار، ورش ماا 

 والرهار.اءنيلو عل   الل ل 

 الله  ا ررا بحةلك عق حرامك، وبعفو  عمق سوا .

الله  اجعل لرا مق كل ه ٍّ فرجًا ، ومق كل ض ق خمرجاًا، وماق كال 

 بةا عاف  ، يار  ارشح صدورنا، ويرس أمورنا، وارزقرا سعادة الداريق.

الله  اعُمر قلوبرا بذكر ، واجعل ال رآن والسر  الربوي  رب ع قلوبراا 

نا وجةا أحزانرا وذهاا  وومراا و مومراا، وارفعراا  اا   ونور صدور

 الدن ا واآلءرة.
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رْاُ     الله  اسنيعملرا ف ا يرضا ك، ياار ِّ حبِّاْب إل راا اإلياان، وزيِّ

ه إل را الكفر والفسو  والعـ ان ، واجعلرا مق الراشديق. رِّ  قلوبرا، وك 

ق اتبع هاداه، الله  صلِّ وسلِّ  وبار  عا نب را حممد وآل  وصحب   وم 

 وسلِّْ  تسل ًا كثريًا.

 كتبه 
 إبراهيم بن عبدالله المديهش

 الريا 

 هـ ( 1422/ 12)  نرشة ءاص :

 :هذ  وزدت عليه يف أعدت ترتيبهثف 

 هـ(1429/ 12)  الررشة األوىل:

 


